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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 27. 06. 2017  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Daniel Dolník, Ing. Igor Hanuska,          

Ing. Dušan Kohút, Zuzana Tupá 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

Prítomný hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy 

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Jana Masaryková, Robert Žember 

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

 

 

1.  Otvorenie 
 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves otvoril starosta obce Ivan Kohút, 

ktorý privítal všetkých prítomných a predložil na schválenie návrh programu zasadnutia OZ: 

 

   1.  Otvorenie. 

   2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 

   3.  Voľba návrhovej komisie. 

   4.  Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 

   5.  Správa o činnosti komisií. 

   6.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol za 2. štvrťrok 2017. 

   7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017. 

   8.  Návrh úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2017. 

   9.  Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2016. 

 10.  Rôzne. 

 11.  Diskusia. 

 12.  Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 24/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice a uznesení 

určil Zuzanu Tupú a Ing. Dušana Kohúta. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov uznesení a zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

(Uznesenie č. 25/2017) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Igor Hanuska 

-  člen Mgr. Mária Kiabová 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 26/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu 

      od posledného zasadnutia OZ 

 
Starosta v krátkosti informoval, že od posledného zasadnutia OZ boli riešené  tieto veci: 

 

-    Zapojili sme sa do projektu: ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v obci 

Diviacka Nová Ves“. To  znamená, že bolo potrebné vykonať verejné obstarávanie  na:  externý 

manažment pre projekt, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie 

skutkového vyhotovenia stavby, stavebný dozor, tepelnoenergetický audit budovy, odborné služby 

v oblasti verejného obstarávania. 

Externý manažment pre projekt je v sume 9 744,- €, vypracovanie projektovej dokumentácie 

v sume 3 500,-€, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového 

vyhotovenia stavby je v sume 19 308,- €, stavebný dozor je v sume 8 580,- €, vypracovanie 

energetického auditu je v sume 1 800,- €,  vypracovanie projektového energetického hodnotenia 

(tepelno-technického posudku) je v sume 470,- € a odborné služby v oblasti verejného 

obstarávania 3 600,- €. 

 Hodnota celej zákazky je  469 460,30 €. Maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo 

strany obce by bolo vo výške  23 473,02 € 

 Externý manažment, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebný dozor, sú 

oprávnené náklady v prípade úspešnosti projektu. Energetický audit a  odborné služby v oblasti 

verejného obstarávania nie je oprávnený náklad. 

 

-   Ďalej sa obec zapojila do výzvy prístavba, dostavba, obnova hasičských zbrojníc, ktorú 

vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR. Žiadame o sumu 40 000 Eur. Požiadali sme aj o protipovodňový 

vozík, taktiež sme reagovali na výzvu vyhlásenú  Ministerstvom vnútra SR. 

 

-      Ďalej bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra SR na rozšírenie kamerového systému. 

 

-    Zapojili sme sa do výzvy vyhlásenej TSK  ,,Zelené oči“ na výsadbu zelene. Požiadali sme 

o dotáciu vo výške 2 000 €. 

 

-     Obec zakúpila Priekopový mulčovač za traktor v hodnote 3 350 €. Taktiež bubnovú kosu za 

traktor v hodnote 1 200 €. Všetko sú to veci v obci veľmi potrebné. 

 

-     Od 1.5.2017 máme v pracovnom pomere a to na dobu 9 mesiacov 2 pracovníkov  na § 54. 

ÚPSVaR  nám refunduje 95 %. Dotácia zo štátu  činí 10 584 Eur. Obec to bude stáť 588 €. 

 

-      Na bytových domoch 666 a 667 bola vykonaná servisná prehliadka plynových kotlov – 412 €.       

Bola vykonaná výmena náhradných dielov a oprava kotla, základná doska pre kotol, čerpadlo ÚK, 



 3 

cirkulačné čerpadlo TÚV – 728 €. Oprava odsávača pár – 94,40 €. Zakúpený nový kombinovaný 

plynový sporák BD 667 – 258 €. Momentálne prebieha ročná kontrola komínov. 

 

-     Obec podala žiadosť na TSK ohľadom finančného príspevku na Novianske dni 2017. Obec 

bola úspešná a z TSK jej bude na Novianske dni poskytnutý príspevok  vo výške 1400 eur.   

 

-     Od decembra minulého roka do začiatku júna tohto roka prebiehala administratívna kontrola  

verejného obstarávania - Zníženie energetickej náročnosti objektu OcÚ a kultúrneho domu v obci 

DNV: Externý manažment , Vypracovanie projektovej dokumentácie , Stavebný dozor, Stavebné 

práce. Všetko sú to výdavky oprávnene. Bol to náročný proces, dokladovania a vysvetľovania. 

Finančná správa z kontroly verejného obstarávania dala pokyn k podpisu zmluvy s dodávateľom 

a k odovzdaniu staveniska. 

  

-     Od decembra minulého roka prebieha administratívna kontrola  verejného obstarávania  

,,Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci DNV“ – Stavebné práce 

a dodávka techniky. Na stavebné práce kontrola prebehla, je možné začať stavebné práce. Čo sa 

týka verejného obstarávania  na techniku, ministerstvo životného prostredia po kontrole oznámilo, 

že verejné obstarávanie je v poriadku. Ďalším krokom bolo, že obec požiadala úrad pre verejné 

obstarávanie o následnú kontrolu. Výsledok zatiaľ nemáme.  

 

Na záver starosta poďakoval všetkým predsedom komisií, členom všetkých komisií, 

poslancom OZ, zástupkyni obce, kontrolórovi obce a zamestnancom OcÚ za odvedenú prácu za 

posledný štvrťrok. 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu vzali na vedomie           

a zahlasovali. (uznesenie č. 27/2017) 

 

 

5.  Správu predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií od posledného  

     zasadnutia OZ 
 
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o ich činnosti. 

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:    
V období 02/2017 sa uskutočnilo jedno zasadnutie KKVMaŠ, na ktorom sa prerokovala 

organizácia  podujatí : Stavanie mája, Výstup na Rokoš, Deň matiek a rodiny.  Podujatia sa 

uskutočnili 30.04.2017, 01.05.2017 a 08.05.2017.  Členovia KKVMaŠ pripravili aj turistickú 

akciu do Terchovej a Malej Fatry v termíne 27.05.2017.  

 

Mgr. Mária Kiabová, zástupkyňa starostu obce podala informácie za sociálnu komisiu: 

Sociálna komisia pri OZ v Diviackej Novej Vsi od poslednej verejnej schôdze t.j. 27.4.2017 

zasadala 2x. Zasadnutia viedla Mgr. Jaroslava Kohútová, členka komisie, pretože predsedníčka 

Mgr. Jana Masaryková bola práceneschopná. 

    Na svojich zasadnutiach neriešila žiadnu žiadosť o sociálnu výpomoc, nakoľko nebola podaná 

žiadna zo strany občanov našej obce. Zameriavala sa skôr na vyhodnotenie a spôsobom riešenia 

dlhodobo evidovaných občanov našej obce, ktorí sú vedení v evidencii úradu práce. Zaoberala sa 

možnosťou  využitia nástrojov aktívnej politiky trhu práce (projektov). 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: 

Komisia od posledného zastupiteľstva neuskutočnila rokovanie. Členovia komisie priebežne 

konzultovali rozpracované projekty obce na základe aktuálnych potrieb. 
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Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 2 x a zaoberal sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2017 a výsledkom boli 2 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2017, 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, 

ktoré sú predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby takto predložené správy vzali na vedomie 

a zahlasovali. (uznesenie č. 28/2017) 

 

6.   Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol  

      za 2. štvrťrok 2017 

 
PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné informácie: 

 

 V súlade s §18f, odsek (1) písmeno d) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o  činnosti a výsledkoch kontrol, ktoré boli 

vykonané v mesiacoch máj - jún 2017.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na I. polrok 2017.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc 

obce a VZN, vzdelávanie. 

 

- Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

- Správa o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2017. 

- Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Inventúra pokladne 

 

Inventúru pokladne  vykonala 12. 6. 2017 inventarizačná komisia v zložení hlavný kontrolór  

obce, referentka OcÚ za prítomnosti zodpovednej pracovníčky. Inventarizáciou bolo zistené, že 

výška peňažných prostriedkov v pokladnici obce súhlasí s ich účtovným stavom v pokladničnej 

knihe. O vykonanej inventúre je vypracovaný podrobný zápis podpísaný členmi komisie 

i zodpovednou pracovníčkou. 

 

Kontrola  dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu v roku 2016 

 

Obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri výkone svojej 

samosprávnej pôsobnosti  poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby pre obyvateľov, ktorí sú 

odkázaní na sociálne služby a stanovuje úhradu za tieto služby. 

Postup a podmienky, na základe ktorých obce poskytujú alebo zabezpečujú sociálne služby, 

ako i stanovenie sumy platenia úhrad za sociálne služby, musia byť určené vo všeobecne 

záväzným nariadením obce v zmysle § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. 

Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej vsi schválilo  11. 9. 2009 uznesením č. 71/2009 

VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu. 

V ňom určilo druhy sociálnych služieb, výšky  úhrad a spôsob platenia úhrad  za tieto služby. 
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Toto VZN bolo upravené v roku 2011 dodatkom s účinnosťou od 1. 8. 2011. Výška úhrady pre 

prijímateľa  tejto služby bola stanovená na 1,50 € za jednu hodinu úkonov. 

  V 2016 poskytovala obec rozhodnutím  sociálnu službu vo forme opatrovateľskej služby  

jednej prijímateľke (Katarína Križanová). Evidencia opatrovateľskej služby vedenej na OcÚ 

obsahuje po jednotlivých mesiacoch evidenciu dochádzky opatrovateľky, výpočet úhrad za 

opatrovateľskú a evidenciu poskytnutých služieb opatrovateľkou a Pracovný výkaz opatrovateľa. 

V správnej  výške 1,50 euro za hodinu si opatrovaná mesačne uhradila poskytovanú službu. 

Neboli zistené rozdiely v počte hodín poskytnutých služieb a úhrad za tieto služby. Nedoplatky 

na úhradách opatrovaná nemá. 

 

Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2017 a celkového dlhu obce v zmysle  

§ 17 zákona č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

 Obec môže v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak  

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) od 1. 1. 2017 suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov             

a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 

rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

Úvery obce: 

Poskytovateľ 

dotácie 

 

Rok 
Výška 

úveru ( € ) 

Zostatok 

k 31. 3. 2017 

Splatnosť 

úveru 

(rok) 

Investičná akcia 

ŠFRB 2010  895 936,- 734 560,49 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 83 289,61 6/2021 tech. vybavenosť NB 

 

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo 

ŠFRB na výstavbu nájomných  bytov (734 560,49 eura). Ich splácanie je zabezpečené výberom 

nájomného.     

Celková suma dlhu obce k 31. 3. 2017 je 83 289,61 eura  a tvorí  10,38 % skutočných 

bežných príjmov (801 916,36 €) z roka 2016. Úverové zaťaženie k 31. 3. 2017 na jedného 

obyvateľa (1780 obyvateľov) obce je 46,80 €. 

Ročná splátka istiny z úveru zo ŠFRB v roku 2017 je 27 575,- € a úrokov vo výške 7 693 €. 

Ročná splátka istiny z komerčného úveru v Prima banke v roku 2017 je 18 073,- € a úrokov vo 

výške 1 318,- €. Spolu tieto čiastky 54 659,- € tvoria  8,64 % z celkových daňových 

a nedaňových  príjmov v roku 2016, ktoré boli vo výške 632 020,14 €. Táto čiastka teda v roku 

2017 neprekračuje 25 % skutočných daňových a nedaňových  príjmov  z roku 2016 , ako to 

ustanovuje § 17 ods. 6 písm. b) zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Záväzky voči dodávateľom po splatnosti obec nemá. Pohľadávky nedaňové (nájomné) voči 

právnickým osobám obec nemá. 

D a ň o v é   pohľadávky  -  daň z nehnuteľností a poplatok za KO a DSO obec  priebežne 

vymáha  formou výziev na zaplatenie a exekučného konania. 

 

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - 

zverejňovanie objednávok v roku 2016. 

 

 Obec Diviacka Nová Ves (ďalej len „obec“) je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám  (ďalej len „zákon“) povinnou osobou, ktorá musí  
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sprístupňovať a poskytovať informácie, a to zo zákona alebo na  požiadanie.  

Zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám  je  obec povinná  sprístupňovať informácie 

na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce. 

Na svojom webovom sídle je obec povinná zverejňovať v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zákona 

aj informácie o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác. 

V štruktúrovanej a prehľadnej forme je obec v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zákona povinná 

zverejňovať údaje o objednávke na   tovary, služby a práce. Tieto údaje je obec povinná  

zverejniť do 10 pracovných dní odo  dňa vyhotovenia objednávky, a to  na dobu nepretržite 

počas piatich rokov odo dňa  zverejnenia. 

V prvom roku 2016 vystavila obec podľa evidencie vystavených  objednávok                  

vedených na OcÚ 16 objednávok. Všetky sú v požadovanej štruktúrovanej forme s povinnými 

údajmi a  aj vo forme scanu zverejnené na webovom sídle obce www.diviackanovaves.sk. 
 

 

 Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu o kontrolnej činnosti 

HKO za rok 2016 vzali na vedomie a zahlasovali.   (Uznesenie č. 29/2017) 

 

7.   Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017 
 

 Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby informoval o kontrolnej činnosti                

v 2. polroku 2016: 
 

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov bude  činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v  II. polroku roka  2017 na  tieto 

kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť HK : 

 inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x), 

 kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

 kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2017, 

 kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2017, 

 kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú  

 úhradu  nákladov v MŠ a ŠKD v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves v II. polroku šk. roka 

2016/2017, 

 kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v roku 

2016,  

 kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2017. 

 

Plnenie úloh HK  

- správy o výsledku kontrol, 

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na I. polrok roka 2018, 

  - účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ. 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v II. polroku 2017 v súlade s  § 20 až § 27 

zákona NR SR č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

 spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 

smerníc obce a OcÚ, 

 vzdelávanie – semináre RVC Nitra a ZHK SR na vybrané témy. 

 

http://www.diviackanovaves.sk/
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 Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať.   (Uznesenie č. 30/2017) 

 

8.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2017 
  

Starosta obce vyzval predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby podal informácie 

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 4/2017: 

 

Úprava bežného rozpočtu, pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Úprava bežných výdavkov:  

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 700 €, funk. klas. 0610, ekon. klas. 635006                 

  1 700 €   Bežná údržba v bytových domoch 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 500 €, funk.  klas. 0810, ekon. klas. 633004                

  1 500 €  Striedacie kabíny do športového areálu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 6 000 €, funk. klas. 0111, ekon. klas. 637005                 

  6 000 €  Špeciálne služby (projekt – Zníženie energetickej náročnosti MŠ a Zberný dvor) 

- Zníženie výdavku o sumu 9 200 €, funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006                 

  9 200 €  Údržba budov, objektov a zariadení 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SUMARIZÁCIA v € 
 

4.úprava 

Rozpočet po 

4. úprave 

Bežné príjmy  794 210 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  9 500 

Bežné výdavky  371 510 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  288 115 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  144 085 

Kapitálové príjmy  913 400 

Kapitálové výdavky  1 035 660 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  - 122 260 

Príjmové finančné operácie  41 315 

Výdavkové finančné operácie  63 140 

SCHODOK FINANČNÝCH OPERÁCII  - 21 825 

ROZPOČET CELKOM       0 

 

                                                                                       

               Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. 

Keďže nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu rozpočtu obce na 

rok 2017 - Rozpočtovým opatrením č. 4/2017  vzali na vedomie a zahlasovali.  

(Uznesenie č. 31/2017) 

 

9.   Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2016 

 
 Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval o záverečnom účte obce za rok 

2016 nasledovne: 

 

         Finančné hospodárenie obce DNV sa v roku 2016 riadilo schváleným rozpočtom obce, ktorý 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2015 ako prebytkový s celkovými príjmami  

vo výške 1 080 840 € a výdavkami vo výške 1 078 840 €. Rozpočet obce bol v priebehu roka 2016 
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upravovaný desiatimi rozpočtovými opatreniami, nakoľko zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne 

potreby obce vyplývajúce z jej kompetencií a úloh. 

  

           Za rok 2016 bol výsledok rozpočtového hospodárenia obce  prebytok + 191 222,20 €, pri 

dosiahnutom prebytku bežného rozpočtu vo výške 227 511,75 €, schodku kapitálového rozpočtu   

- 7 053,31 €  a hospodárení z finančných operácií - 29 236,24 €. 

  

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 801 916,36  €, čo predstavuje plnenie na 94,86  

%  oproti upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka príjmov bežného rozpočtu bol výnos dane pre územnú 

samosprávu vo výške 474 920,41 €, ostatné daňové príjmy (daň z nehnuteľnosti, miestne dane       

a poplatky) vo výške 84 905,82 € a nedaňové príjmy – príjem z prenájmu, administratívne 

poplatky,  úroky 72 193,91 €. 

  

Celkové výdavky bežného rozpočtu dosiahli výšku 574 404,61 €, čo predstavuje 82,27 % oproti 

upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu boli výdavky verejnej správy 

176 415,33  € a  nakladanie s odpadmi 29 649,95 €. 

  

Kapitálový rozpočet: 
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 95,80 % plnenie rozpočtu, čo predstavuje  sumu 

90 506,70  €. 

V roku 2016 tvorila kapitálové príjmy  dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia z MH SR vo 

výške 90 031,70  a príjmy z predaja pozemkov vo výške 475 €. 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli  59,26 % rozpočtu obce, čo predstavuje sumu  

7 560,01 €. 

Obec zrealizovala úpravu povrchov vestibulu  zasadačky kultúrneho domu v hodnote 12 274,25 €. 

Taktiež vybudovala pripojovací plynovod do MŠ v hodnote 2 197,52 € a zabezpečila 

rekonštrukciu a modernizáciu kotolne v MŠ v hodnote 14 764,16 €. 

Taktiež bola zrealizovaná stavba „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 na hornej 

autobusovej zastávke“ v hodnote 47 657,40  € a vybudovaná nová lávka a chodníky vo Vrbanoch 

v hodnote 3 472,76 €. 

Obec zrealizovala rekonštrukciu a modernizáciu šatní a sociálnych zariadení v tribúne na ihrisku 

TJ  Družstevník Diviacka Nová Ves v hodnote 15 158,42 € a  zakúpila ozvučovaciu techniku do 

kultúrneho domu v hodnote 2 035,50 €. 

 

  Finančné operácie: 

Medzi príjmové finančné operácie bol zahrnutý zostatok finančných prostriedkov                            

z predchádzajúceho roku vo výške 965,46 € ,  prevod  prostriedkov z ostatných fondov vo výške 

59 424,16 a finančné zábezpeky vo výške 34 147,36 €. 

  

Medzi výdavkové finančné operácie boli zahrnuté transakcie verejného dlhu – splácanie istiny 

Prima banke  a istiny ŠFRB na úvery poskytnuté na výstavbu nájomných bytov a technickej 

vybavenosti vo výške 45 647,88 €, splátka krátkodobého bankového úveru vo výške 60 000 € 

a vrátené finančné zábezpeky vo výške 18 158,74 €. 

  

Stav a vývoj dlhu: 
Obec má od roku 2010 uzatvorené dva úvery – so ŠFRB a Prima bankou na výstavbu nájomných 

bytov a technickú vybavenosť k bytom. 

 K 01. 01. 2016 bol stav úveru so ŠFRB  769 104,03 € a v roku 2016 bola splatená istina vo výške 

27 574,92 €. K 31. 12. 2016 bol konečný stav úveru 741 529,11 €. 
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K 01. 01. 2016 bol stav úveru s Prima bankou  105 880,81  € a v roku 2016 bola splatená istina     

18 072,96 €. K 31. 12. 2016 bol konečný stav úveru 87 807,85 €. 

 

K 01.01.2016 bol stav krátkodobého úveru VÚB banky vo výške 60 000 €, celá istina bola 

splatená. K 31.12.2016 bol konečný stav úveru 0,00 €. 

  

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2016 bol vo výške: 254 451,53 €      

a v pokladni 324,99  €. Po odpočítaní peňažných fondov, záväzkov voči zamestnancom  za mesiac 

december 2015, záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu a záväzkov za platby služieb           

k bývaniu bol výsledok hospodárenia 191 222,20 €. 

  

Pri usporiadaní prebytku obce sa vylúčili nevyčerpané finančné prostriedky  v zmysle § 10 zákona  

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , a to: 

- nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ s MŠ Div. Nová Ves na prenesené kompetencie vo výške 

314,68 €. Ďalej sa vylúčila prijatá finančná zábezpeka od troch potencionálnych dodávateľov 

zákazky na zhodnotenie BRKO vo výške 15 000 €. 

  

      Výsledok hospodárenia obce za rok 2016 po odpočítaní  nevyčerpaných finančných 

prostriedkov  je vo výške  175 907,52 €. 

 
      Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik pripomienky, požiadal 

ich, aby Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2016 

vzali na vedomie.  

  

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce k podanie stanoviska k záverečnému účtu obce 

za r. 2016:  

 

V súlade s § 18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám 

obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

za rok 2016. 

 

Platné právne úpravy  týkajúce sa  vypracovania, predloženia, zostavenia a obsahu záverečného 

účtu: 

zákon č. SNR 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, 

zákon  NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

zákon NR SR 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

Pri vypracovaní stanoviska som vychádzal z vyššie uvedených právnych predpisov, schváleného  

rozpočtu obce na rok 2016,  rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka 2016, inventarizácie 

majetku, stavu účtov a bankových výpisov,  uznesení OZ, záverečného účtu za rok 2015. 

 

Obsah i zostavenie záverečného účtu je v súlade s  § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu, fondové hospodárenie, finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR, prehľad 

o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, doplňujúce údaje a návrh uznesenia. 

 

Návrh záverečného účtu je  prerokovávaný v zákonnej lehote  do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka.  Záverečný účet obce bol pred jeho prerokovávaním  zverejnený najmenej na 

15 dní spôsobom v obci obvyklým a na internetovej stránke obce. Obec má splnenú zákonnú 

povinnosť dať si ročnú účtovnú závierku overiť audítorom. 
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Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený OZ  uznesením č. 53/2015 dňa 08.12.2015 ako 

prebytkový. V priebehu roka bol rozpočet upravený 10 rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo  

OcZ alebo ich vykonal starosta obce v súlade so svojimi kompetenciami (uznesenie OZ č. 5/2012 

zo dňa 28. 2. 2012). Obec Diviacka Nová Ves v roku 2016 na základe rozhodnutia OZ 

nezostavovala programový rozpočet, čo bolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.            

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Pri všetkých  zmenách rozpočtu bol rozpočet zostavený ako prebytkový. Dosiahnuté 

príjmy a výdavky za rok 2016 sú porovnávané k poslednej úprave rozpočtu obce.  

 

Zhodnotenie príjmov a výdavkov obce: 

Podrobný finančný rozbor plnenie príjmov aj výdavkov s komentárom je uvedený v návrhu 

záverečného účtu  obce za rok 2016. Čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov obsahujú bežné  

a kapitálové príjmy a výdavky,  finančné operácie príjmové a výdavkové, čerpanie rozpočtu  obce 

bez rozpočtovej organizácie, výdavky a vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ.   

Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2016 boli poskytnuté a zúčtované v súlade s § 7 

ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 4/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves. 

 

Stav a vývoj dlhov: 

Obec neprijala v roku 2016 komerčný žiaden úver a nezadlžovala sa. V priebehu roku 2016 splácala 

tri úvery. Prvý dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu NOB, druhý komerčný v Prima banke na 

dobudovanie tech. vybavenosti NOB. Tretí  prekleňovací úver prijatý  za účelom financovania 

projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves“ bol splatený v marci 2016.  

Prehľad, výška záväzkov, splátky úverov a doba splatnosti sú uvedené v návrhu ZÚ.  

 

Inventarizácia:  

Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok, cenných papierov, zásob, fondov a finančných 

prostriedkov obce bola  vykonaná na základe príkazu starostu obce a v súlade  

s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve  k 31. 12. 2016 ako fyzickú a dokladová. O vykonanej 

inventarizácii je vypracovaný  Súhrnný inventarizačný zápis  o výsledku inventarizácie. 

Inventarizačné rozdiely zistené neboli. 

V priebehu roka bola 5x uskutočnená inventarizácia finančných prostriedkov v pokladni , a to bez 

inventarizačných rozdielov.  

Zostatky na všetkých účtoch obce a v pokladni k 31. 12. 2016 sa zhodujú s údajmi uvedenými 

v záverečnom účte obce. 

 

Fondové hospodárenie: 

Prostriedky rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv NB boli pri zmenách rozpočtu 

cez príjmové finančné operácie zapojené do rozpočtu obce Rezervný fond bol tvorený z prebytku 

hospodárenia z roku 2015 a jeho časť bola použitá na kapitálové výdavky – rekonštrukcia kotolne 

MŠ a zvýšenie bezpečnosti chodcov na hornej autobusovej zastávke.  Fond prevádzky, údržby a 

opráv bol tvorený v zákonnej výške z prebytku hospodárenia za rok 2015  a použitý hlavne na  

revízie v NOB.  

Sociálny fond bol tvorený  a čerpaný v súlade so zákonom o sociálnom fonde a Zásad pre tvorbu 

a čerpanie SF. 

Od roku 2011  je tvorený povinný zákonný  fond finančnej zábezpeky nájomníkov v NOB, ktorý 

obec môže použiť v prípade nezaplatenia nájomného a služieb alebo poškodenia bytu.  

Výsledok hospodárenia: 

Bežný rozpočet bol dosiahnutý ako prebytkový vo výške 227 511,75 € a kapitálový rozpočet ako 

schodkový vo výške 7 053,31 €. 

Celkové príjmy obce po zapojení fin. operácií v roku 2016 spolu so ZŠ s MŠ boli vo výške 

986 993,44 €, celkové výdavky obce spolu so ZŠ s MŠ boli vo výške 795 771,24 €.  
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Obec dosiahla za rok 2016 v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prebytkový rozpočet vo výške 

191 222,20 €.  
 Z tohto výsledku sa vylučujú     nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ s MŠ Div. Nová Ves na 

prenesené kompetencie vo  výške 314,68 € a prijatá finančná zábezpeka od troch potencionálnych 

dodávateľov zákazky na zhodnotenie BRKO  vo výške 15 000,- €, ktoré je súčasťou príjmových 

finančných operácií.  

Po  odpočítaní oboch je  prebytok  vo výške 175 907,52 €, o  ktorých použití rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

Návrh použiť tieto finančné prostriedky na tvorbu rezervného fondu obce, fondu 

prevádzky, údržby a opráv NOB je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 

2016 výrokom 

súhlas s celoročným hospodárením za rok 2016 bez výhrad. 

 

Starosta obce vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu predloženého Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za  rok 2015. 

 

Keďže nemal nikto pripomienky, požiadal  poslancov OZ, aby predložené stanovisko vzali na  

vedomie. 

 

 Následne starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie č. 32/2017: 

 

Uznesenie č. 32/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

 

I. b e r i e    n a   v e d o m i e 

a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2016, 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016, 

           c)      správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2016, 

 

II. s c h v a ľ u j e 

a)      celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad: 

 

bežné príjmy                                      801 916,36 €      

bežné výdavky                                   574 404,61 € 

bilancia bežného rozpočtu              +227 511,75 € 

 

kapitálové príjmy                                 90 506,70 € 

kapitálové výdavky                              97 560,01 € 

bilancia kapitálového rozpočtu          - 7 053,31 € 

 

bilancia BR a KR                           + 220 458,44 € 

 

fin. operácie príjmové                          94 570,38 € 

fin. operácie výdavkové                     123 806,62 €  

                     bilancia finančného hospodárenia  - 29 236,24 € 

                      príjmy celkom                                   986 993,44 € 
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                     výdavky celkom                                795 771,24 € 

                     bilancia hospodárenia obce          + 191 222,20 € 

 

a)   prebytok finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške 175 907,52  € 

 

 c)       v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  

    pravidlách územnej samosprávy použitie prebytku  finančných prostriedkov 

    z roku 2016  

 na tvorbu rezervného fondu vo výške  169 607,52 € 

 na tvorbu fondu údržby, prevádzky a opráv vo výške 6 300,00 €.             

 

Následne o predloženom návrhu poslanci OZ hlasovali. Záverečný účet obce Diviacka 

Nová Ves za rok 2016 bol jednohlasne schválený. 

 

10.   Rôzne 

 
10.1   Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

 

Na základe schváleného záverečného účtu obce za rok 2016 bol prebytok finanč. prostriedkov 

rozdelený na tvorbu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich 

s pripravovanými investičnými akciami. 

 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 33/2017 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce vo výške 140 000,- € a ich použitie na  

 

- Rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení v MŠ vo výške 20 000,- € 

- Zníženie energetickej náročnosti objektu OcÚ a KD vo výške 50 000,- € 

- Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO vo výške 70 000,- € 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  

Uznesenie č. 33/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

10.2    Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves č. 5/2017    

 

 Na základe schváleného použitia rezervného fondu a ďalších plánovaných aktivít obce je 

nutné schváliť úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 5/2017. 

 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 34/2017 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     zmenu rozpočtu obce na rok 2017 - Rozpočtovým 

opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 5/2017 nasledovne: 

 

a)  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Úprava bežných príjmov  o sumu 22 245 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 000 € u ekon. klasifikácii 312001                                   



 13 

  3 000 € Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu 

- Zvýšenie príjmov o sumu 19 245 € u ekon. klasifikácii 111003                               

  19 245 € Výnos dane z príjmov                                                                                                                                              

                                                                                                                      

Úprava bežných výdavkov  o sumu  22 245 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 6 600 €, funkč.  klas. 0111, ekon. klas. 637002              

  6 600 €  Verejné obstarávanie (zatepľovanie MŠ a BRKO) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 11 300 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 637005           

  11 300 €  Služby externého manažmentu (zatepľovanie OcÚ a KD) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkč. klas. 0320, ekon. klas. 637001                     

  100 € Školenie PO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 40 €, funkč. klas. 0412, ekon. klas. 633010                         

  40 € Pracovné pomôcky - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 €, funkč. klas. 0830, ekon. klas. 637026                           

  5 € Poplatky ochrannému autor. zväzu 

 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 200 €, funkč. klas. 0620, ekon. klas. 633004            

  1 200 € Dvojbubnová kosačka 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 500 €, funkč. klas. 0320, ekon.  klas.634002             

  1 500 € Oprava hasičského motorového vozidla (dotácia z DHZ) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 500 €, funkč. Klas. 0320, ekon. klas. 633010       

  1 500 € Nákup hasičského oblečenia (dotácia z DHZ) 

 

b)  Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 140 000 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu 20 000 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 717002              

  20 000 € Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v MŠ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 000, funkč. klas. 0111, ekon. klas 717002                  

  50 000 € Zníženie energetickej náročnosti objektu OcU a KD 

- Zvýšenie výdavku o sumu 70 000, funkč. klas. 0510, ekon.klas. 717001                

  70 000 € Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO 

                                                                                                 
c)  Úprava finančných operácií  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 238 000 €: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  98 000 € u  ekon. klas. 456002                              

  98 000 € Iné príjmové finančné operácie (finančné zábezpeky na verejné obstarávanie  

  zatepľovanie MŠ a finančná zábezpeka od firmy PDP na stavebné práce) 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu 140 000 € u ekon. klas. 454001                       

  140 000 € Prevod prostriedkov z RF 

                                                                                                       

 Úprava výdavkových finančných operácií o sumu 98 000 €: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  98 000 € u  ekon. klas. 819002      

  98 000 € Ostatné výdavkové finančné operácie (vrátenie fin. zábezpeky na verejné obstarávanie  

  zatepľovanie MŠ a finančnej zábezpeky firme PDP na stavebné práce) 

  

SUMARIZÁCIA v € 5.úprava 
Rozpočet po 

5. úprave 

Bežné príjmy 22 245 816 455 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  9 500 

Bežné výdavky 22 245 393 755 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  288 115 
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PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  144 085 

Kapitálové príjmy  913 400 

Kapitálové výdavky 140 000 1 175 660 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  - 262 260 

Príjmové finančné operácie 238000 279 315 

Výdavkové finančné operácie 98000 161 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII 140 000 118 175 

 ROZPOČET CELKOM 
0 0 

 
  
 Po predloženom návrhu uznesenia č. 34/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 34/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

10.3   Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 

 

 Hlavný kontrolór obce informoval o zmene umiestnenia plagátovanej plochy. Novým miestom na 

umiestňovanie volebných plagátov v obci Diviacka Nová Ves je plocha umiestnená vedľa cesty    

č. II/574 pri hornej autobusovej zastávke SAD. Preto je nutné schváliť Dodatok č. 1 k VZN           

č. 4/2015. 

 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 35/2017 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani. 

                                 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 35/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 35/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

11.   Diskusia  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

       Starosta informoval, že  sa od 1. 6. 2017 sa znovelizoval zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní, kde zavádza najmä zmeny vo zvýšení spodnej hranice finančných limitov 

podlimitných zákaziek. Vyzval hlavného kontrolóra obce, aby doplnil o aké konkrétne zmeny ide: 

 

PhDr. Róbert Géczy informoval, že obec si určuje finančné limity pre jednotlivé zákazky 

s nízkou hodnotou nie bežne dostupných na ET nasledovne: 

 

a) I. pásmo – zákazka s predpokladanou hodnotou, ktorá sa rovná alebo je menšia ako            

10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb, 

 

b) II. pásmo – zákazka s predpokladanou hodnotou, ktorá sa rovná alebo je menšia ako         

50 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
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c) III. pásmo – zákazka s predpokladanou hodnotou  

   1. väčšou ako 10 000 eur a menšou ako  50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru        

a  poskytnutie služieb, 

 2. väčšou ako 50 000 eur a menšou ako 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác. 

 

 Na základe týchto zmien sa ruší sa Smernica – vnútorný predpis č. 1/2016 na uplatňovanie 

postupov verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, služieb a stavebných prác  v zmysle 

zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v podmienkach obce Diviacka Nová Ves zo dňa 15.04.2016 a prijala sa nová Smernica - vnútorný 

predpis č. 1/2017 s účinnosťou od 1. júna 2017 s novými vyššie uvedenými limitami. 

 

  

Keďže do diskusie sa už nikto ďalší z prítomných nezapojil, starosta obce poďakoval 

všetkým poslancom OZ, kontrolórovi obce a zamestnancom obce za ich príkladnú prácu. 

 

 

12.   Záver 
 

 

 

 Keďže sa do diskusie už nik neprihlásil, starosta obce ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  27.06.2017 

 

 

  Zapísala:     Gabriela Macková       .....…………………..  

 

 

Overovatelia zápisnice:       Zuzana Tupá  ...................................... 

 
         Ing. Dušan Kohút  ...................................... 
 

                           

 

 

                      .......................................  

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 06. 2017 


